EDİTÖRDEN

Değerli okuyucular
Zaman hızla akarken, bu hızlı akış içinde kalıcı bir eser olarak, History Studies
Dergisi’nin 46. Sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğun yaşıyoruz.
Bir taraftan tarihi olayları ve yaşanmışlıkları, zamanın derinliklerinden günümüze
taşırken, diğer taraftan da modern tarihçiler ve bu dönemde yaşayanlar olarak gelecekte tarihin
konusu olabilecek olaylar manzumesine şahitlikler etmekteyiz. Suriye merkezli olarak
Ortadoğu’da, Afrika’da, Balkanlarda gelişen olaylar, bu olayların hem müsebbibi hem de
yönlendiricisi olarak Batı ve ABD’nin tutumu ile Türkiye’deki bugünkü siyasi ve sosyal
gelişmeler elbette geleceğin tarihçilerinin kafa yoracağı gelişmeler olacaktır.
Günümüz dünyasında baş döndürücü bir hızla gelişen olaylar dizini ve sosyal değişim
içinde dergimizin bu sayısını yayınlıyoruz.
History Studies dergisinin bu sayısında tamamı arşiv ve dönemin kaynaklarına dayalı
olarak hazırlanan 14 makale bulunmaktadır. Bu sayıda yazısı bulunan Nadir Yurtoğlu, Kazım
Baycar, Yahya Bağçeci, Ahmet Gözlü, Özlem Atalan, Serkan Özer, İlkgül Kaya Zenbilci,
Ufuk Çetin, Hidayet Kara, İnci Aksu Kargın, Yunus İnce, Ramin Sadıgov, Sadık Sarısaman,
Mustafa Akkaya ve Semiha Altıer hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli
araştırmacılarımızın çalışmalarını büyük bir zevk ile okuyacağınızı ümit ediyoruz.
Bu sayının hazırlanması sürecinde büyük emekleri geçen, hakem hocalarımıza ve yazıları
yayın aşamasına kadar hazırlama sürecinde görev alan arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç
biliyoruz.
Gelecek sayıda buluşmak üzere,
Huzur ile kalın.
Prof. Dr. Osman KÖSE
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FROM EDITOR

Dear Readers,
When the time flows quickly, as a permanent work in this rapid flow, we are experiencing
the happiness of bringing you the 46th issue of the Journal of History Studies.
While we carry historical events and past lives from the depths of time to the present day,
as modern historians and the inhabitants of this period we are witnessing the eventual events of
history. The developing events in the Balkans, Africa and the Middle East which is based in
Syria, the attitude of West and US who are both the villian and the channeler of the events and
the political and social developments in Turkey will be developments that the historians of the
future will meditate on.
We are publishing this issue of our journal among the dizzying rapidly developing
sequence of events and social changes in today’s world.
In this issue of the History Studies journal, there are 14 articles prepared based on the
archive and the sources of the period. We thank to the academicians Nadir Yurtoglu, Kazım
Baycar, Yahya Bağçeci, Ahmet Gözlü, Özlem Atalan, Serkan Özer, İlkgül Kaya Zenbilci,
Ufuk Çetin, Hidayet Kara, İnci Aksu Kargın, Yunus İnce, Ramin Sadıgov, Sadık Sarısaman,
Mustafa Akkaya and Semiha Altıer for their articles published in this issue. We hope you will
read the works of our esteemed researchers with great pleasure.
We are also indebted to all of our colleagues who have taken great efforts in the
preparation of this issue, who worked in the preparation process and to the academician who
took part as a referee.
See you in the next issue
Stay with peace.
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